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TISKOVÁ ZPRÁVA
Finanční správa převede do optimalizovaného režimu 33 finančních úřadů
Finanční správa po "letním" jednání se starosty a starostkami obcí, kterých se týká optimalizace
finančních úřadů, dospěla k rozhodnutí, že v prvním pololetí roku 2020 bude v rámci zvýšení efektivity
převedeno do optimalizovaného režimu celkem 33 finančních úřadů. V původním návrhu Finanční
správa plánovala optimalizovat 34 finančních úřadů, nicméně se po důkladné analýze rozhodla
zachovat Územní pracoviště v Litvínově ve stávajícím režimu. V rámci tohoto opatření nebude zrušeno
žádné pracoviště finančního úřadu, pouze budou dále fungovat v rámci tzv. režimu 2+2.
Rozsah služeb, které v současnosti územní pracoviště pro občany poskytují, zůstane stejný. Služby budou
standardně poskytovány v úřední dny pondělí a středu, tedy minimálně dva dny v týdnu a budou je
zajišťovat alespoň dva pracovníci Finanční správy. „V období podávání daňových přiznání, případně
dalších důležitých obdobích po dohodě s příslušným finančním úřadem, je Finanční správa schopna
a připravena posílit územní pracoviště tak, aby byly zajištěny plnohodnotné služby zvýšenému počtu
daňových poplatníků, kteří ho navštíví ať již v souvislosti s podáním daňového přiznání nebo z jiného
důvodu v rámci správy daní,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová s tím, že po
určité době je Finanční správa připravena změny znovu společně vyhodnotit a v případě objektivních
důvodů upravit režim pracoviště.
Finanční správa se podle jejích slov snaží respektovat požadavek veřejnosti, aby orgány státní správy
fungovaly efektivně, jejich zaměstnanci byli adekvátním způsobem vytíženi a organizační struktura se
vhodným způsobem přizpůsobovala reálné poptávce po příslušné službě při zachování její dostupnosti.
Nicméně Finanční správa, musí hledat cesty, které jí umožní reagovat na požadavky a úkoly, které jsou
na ni kladeny. K tomu patří i plnění požadavků na snížení nákladů v oblasti prostředků na platy
i v oblasti provozních nákladů. V následujících pěti letech by měla Finanční správa dosáhnout úspor ve
výši zhruba 686 mil. Kč, aniž by toto opatření mělo zásadní dopad na služby poskytované daňové
veřejnosti.

Seznam finančních úřadů, které budou převedeny do tzv. režimu 2+2
FÚ pro Jihočeský kraj

FÚ pro Plzeňský kraj

FÚ pro Karlovarský kraj

FÚ pro Ústecký kraj

ÚzP v Trhových Svinech

FÚ pro Pardubický kraj

ÚzP v Kaplici

ÚzP v Holicích

ÚzP v Dačicích

ÚzP v Litomyšli

ÚzP v Kralovicích

ÚzP v Moravské Třebové

ÚzP v Sušici

FÚ pro Kraj Vysočina

ÚzP v Ledči nad Sázavou

ÚzP v Ostrově

ÚzP v Bystřici nad
Pernštejnem

ÚzP v Mariánských Lázních

ÚzP v Mikulově

ÚzP v Libochovicích

ÚzP v Bučovicích
FÚ pro Jihomoravský kraj

ÚzP ve Slavkově u Brna
ÚzP v Moravském
Krumlově

ÚzP v Tanvaldu

FÚ pro Olomoucký kraj

ÚzP v Litovli

ÚzP ve Frýdlantu

FÚ pro Moravskoslezský
kraj

ÚzP ve Frýdlantu nad
Ostravicí

FÚ pro Zlínský kraj

ÚzP ve Valašských
Kloboukách

ÚzP v Novém Bydžově
ÚzP v Hořicích
FÚ pro Královéhradecký
kraj

ÚzP v Chotěboři

ÚzP ve Stříbře

ÚzP v Novém Boru
FÚ pro Liberecký kraj

ÚzP v Hlinsku

ÚzP v Luhačovicích

ÚzP v Broumově
ÚzP v Jaroměři
ÚzP v Kostelci nad Orlicí
ÚzP ve Dvoře Králové
nad Labem
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